Naująją nuomos sistemą taiko šie profilių
gamintojai:

aluplast GmbH
Auf der Breit 2
76227 Karlsruhe · Deutschland
Deceuninck N.V.
Bruggesteenweg 164
8830 Hooglede-Gits · Belgien
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau · Deutschland

Bendro pobūdžio klausimais dėl sistemos
prašome kreiptis į:
European PVC Window Profile and related
Building Products Association | EPPA ivzw
Telefonas: +32 27 39 63 81
El. paštas: info@eppa-profiles.eu

Paslauga, prieinamumas ir
saugus transportas
Suderinta plastikinių profilių langų gamintojų
padėklų daugkartinio naudojimo sistema

Kilus klausimų dėl apyvartos ir skaičiavimų
prašome kreiptis į savo profilių gamintoją.

Epwin Group of Companies
1B, Stratford Court, Cranmore Boulevard, Solihull, B90 4QT · England
L.B. Profile GmbH
Am Schlirfer Weg 2–4
36358 Herbstein · Deutschland
REHAU AG + Co
Otto-Hahn-Straße 2
95111 Rehau · Deutschland
Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim · Deutschland
Schüco Polymer Technologies KG
Selauer Straße 155
06667 Weißenfels/Borau · Deutschland

Europos PVC langų profilių ir susijusių statybos produktų
gamintojų sąjunga
European PVC Window Profile and related
Building Products Association | EPPA ivzw
Avenue de Cortenbergh 71 · 1000 Brüssel · Belgien
Telefonas: +32 27 39 63 81· Faks: +32 27 32 42 18
info@eppa-profiles.eu · www.eppa-profiles.eu

VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst · Deutschland
Plastiko gaminių produkcijos kokybės užtikrinimo sąjunga
Qualitätsverband Kunststofferzeugnisse e.V.
Am Hofgarten 1–2 · 53113 Bonn · Deutschland
Telefonas: +49 228 766 76 54 · Faks: +49 228 766 50
info@qke-bonn.de · www.qke-bonn.de
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B u i l d i n g P r o d u c t s A s s o c i a t i o n | E P PA i v z w
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Apykaitinės ekonomikos taikymas –
pridėtinė vertė gamybos grandinei
Nenutrūkstamas daugkartinio naudojimo taros grąžinimas yra greito ir sklandaus aprūpinimo pagrindas. Siekiant įvykdyti pakuočių ir atliekų tvarkymo reikalavimus
ir apsaugoti išteklius tiek nuomos, tiek užstato sistemos
pasitvirtino beveik visose prekių apyvartos srityse.
Trūkstant profilių padėklų gamintojai priversti kasmet
juos pildyti ir į tai investuoti. Daugelis profilių gamintojų jau siekia užsitikrinti, kad jų daugkartinio naudojimo tara būtų grąžinama. Europos PVC langų profilių
ir susijusių statybos produktų gamintojų sąjunga, EPPA
ivzw, ir Plastiko gaminių produkcijos kokybės užtikrinimo sąjunga, QKE e. V., prisidėjo prie šios iniciatyvos ir
parengė tris sąjungų narių poreikius tenkinančius sutarties, kurioje skatinama padėklus grąžinti, variantus:
nuomos sistema, užstato sistema ir platesnė klientų
ryšių valdymo sistema. Kiekvienas profilių gamintojas
gali rinktis vieną iš trijų galimybių. Pasirinkimas neturės
įtakos jau sudarytiems susitarimams ir jų bus galima toliau laikytis.
Laiku grąžintus padėklus galima vėl naudoti; finansinis
mokestis galėtų būti taikomas tik išimtinais atvejais.
Langų gamyboje tai nėra naujiena, nes stiklo lakštų
pramonė panašią sistemą jau yra sėkmingai įdiegusi.
Nauda profilių gamintojams ir langų statytojams didelė:
paslauga, prieinamumas ir saugus transportas.

Neapmokestinamas ir perteklinis
inventorius
Rekomenduojamas neapmokestinamas inventorius
siejamas su 3 mėnesių slenkančia apyvarta (3 mėnesių kumuliacija) ir siekia 2000 EUR padėklui plius 50 %
atsargą, pvz., tranzite esantiems padėklams padengti.

Išties pagrįstais atvejais šis rezervas gali siekti ir 75 %. Taip
įvertinami visi specialieji sandėlio likučiai. Inventorius yra
perteklinis, kai kliento turimų padėklų kiekis viršija vertina-

Skaičiavimo pavyzdžiai
Neapmokestinamas inventorius

mojo periodo neapmokestinamąjį inventoriaus likutį.

3 mėnesių apyvarta
atitinkamas bazinis sandėlio likutis
(2.000 € = 1 padėklas)
+ 50 % atsarga
= neapmokestinamas inventorius

3 sistemos grąžinimui pagerinti
1 variantas: nuomos sistema
Kiekvienam padėklui, viršijančiam neapmokestinamą inventoriaus likutį, taikomas nuomos mokestis. Nuomos mokestis
siekia 9 € per mėnesį už padėklą.
2 variantas: užstato sistema
Užstato vertė siekia nuo 150 € iki 300 € už padėklą. Faktinė
suma apskaičiuojama remiantis padėklo įsigijimo verte. Mokestis gali būti apskaitomas dvejopai: (a) kas mėnesį atliekamos išsiunčiamų ir grąžinamų padėklų užskaitos, o sąskaitoje nurodoma delta reikšmė; arba (b) apskaitomas kiekvienas
išsiunčiamas padėklas, o kiekvienas grąžinamas padėklas
kompensuojamas.
3 variantas: platesnė klientų ryšių valdymo sistema
Profilių gamintojo ir kliento grąžinimo sąlygas reglamentuoja sutartis. Joje yra numatyta: (a) padėklo maršruto sekimo
sistema, (b) kontrolės sistema ir (c) reguliari kliento teikiama
informacija. Ilgalaikio1 perteklinio inventoriaus atveju profilių gamintojas, remdamasis 1 galimybe, perteklių privalo
traukti į sąskaitą. Kaip alternatyva siūloma klientui padėklą
įsigyti.

Sandėlio inventoriaus likučių neatitikimas
Jeigu faktinis sandėlio inventoriaus likutis neatitinka apskaičiuotojo neapmokestinamojo inventoriaus likučio, delta
reikšmė traukiama į sąskaitą pagal 1 arba 3 variantus. Jeigu
profilių gamintojas taiko 2 variantą, už perteklinį inventorių
privaloma papildomai sumokėti užstatą. Per metus aptikus
inventoriaus perteklių privalu imtis atitinkamų veiksmų.

120 000 €
60 vnt.
30 vnt.
90 vnt.

Nuomos sistemos skaičiavimo pavyzdys
• Sandėlio likutis minus neapmokestinamas inventorius
= perteklinis inventorius
• Perteklinis inventorius x 9 €/vnt. = mėnesio nuomos
mokestis
1 pvz.
2 pvz.
Sandėlio inventoriaus likutis
120 vnt.
85 vnt.
Neapmokestinamas inventorius 90 vnt.
90 vnt.
Perteklinis inventorius
30 vnt.
0 vnt.
Nuomos mokestis (9 €/vnt.)
270 €
0€
Užstato sistemos skaičiavimo pavyzdys
• Už išsiunčiamą padėklą imamas užstatas, užstatas grąžinamas atgavus padėklą sutartame padėklų surinkimo
taške.
1 pvz.
2 pvz.
Išsiųsti padėklai
500 vnt.
500 vnt.
Grąžinti padėklai
450 vnt.
550 vnt.
Užstatas už vienetą
190 €
300 €
Debetas
9 500 €
Kreditas 		 15 000 €

Inventoriaus perteklius yra ilgalaikis, kai inventoriaus perteklius fiksuojamas ilgiau kaip metus.
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